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Resumo 

 

Uma série de mudanças demográficas e econômicas marcam a expansão das cidades 

brasileiras. A ocupação desordenada e o aumento constante do perímetro urbano traçam 

a nova dinâmica das cidades. Com a falta de planejamento adequado os riscos urbanos 

devido à ocupação irregular tornam-se iminentes. A cidade de Joinville localizada no 

Estado de Santa Catarina, no Sul do Brasil, possui características físico-sociais que 

remetem a essa problemática. O crescimento vertiginoso da cidade de Joinville 

modificou a morfologia e a dinâmica da rede hidrográfica da cidade, além disso 

desconsiderou o risco das construções edificadas acima e no seu entorno dos canais que 

passam pela cidade. A interferência antrópica no curso natural dos canais dos rios 

somada as edificações urbanas na cidade de Joinville desencadeou os processos de risco 

a inundação. Neste contexto a administração pública precisa ter total gerencia sobre o 

processo de crescimento e ocupação do seu espaço físico, para que planeje e faça gestão 

de forma eficaz mitigando os riscos da inundação. O CTM é um conceito novo para os 

municípios sendo adotado como instrumento de auxilio no processo de planejamento e 

gestão urbana, que é orientado pela Diretriz 511 de Dezembro de 2009 editada pelo 

Ministério das Cidades. Identificar e mapear as parcelas territoriais, bem como 

quantificar e qualificar as áreas suscetíveis a inundação é uma das ações possíveis de 

serem realizadas segundo o princípio do CTM, adotando um novo olhar sobre a cidade. 

Esta pesquisa considera a aplicação do CTM em seu viés econômico e consiste na 

proposição metodológica de uma comparação entre o valor venal dos imóveis avaliados 



pelo poder municipal e o mercado vigente, considerando diferentes status social. Além 

disso, também é proposição do trabalho mostrar a discrepância dos valores venais 

levantados na prefeitura e no mercado em um SIG por meio de cartografia temática, 

soma-se a esse cenário a representação gráfica da influência das avaliações sobre os 

imóveis segundo o parâmetro da inundação (menosvalia) que afeta as áreas construídas. 

Para a geração do Modelo Digital do Terreno (MDT) utilizou-se dados provenientes do 

Laser Scanner (LIDAR). A Tecnologia LIDAR fornece de forma rápida e precisa, 

informação 3D de zonas urbanas. Estas informações, juntamente com a informação 

obtida a partir de imagens aéreas de alta resolução, permitiu obter modelos 3D urbano 

imprescindíveis em várias aplicações, especialmente na simulação de áreas inundáveis. 

Embora os dados obtidos pela varredura laser sejam o resultado da reflexão do pulso 

pelas diferentes superfícies vistas como: telhados, árvores, é possível através do método 

de filtragem, derivar um MDT. O método utilizado permitiu gerar por meio do software 

SIG o MDT que representou a informação cadastral visando determinar o modelo 

digital da ocupação do terreno. O resultado obtido pela cartografia cadastral urbana 

associada as cotas de inundação permitiu a representação das áreas suscetíveis a 

inundação a qual é importante para que o poder público possa tomar decisões no 

planejamento e gestão da ocupação do território. 

 

1.Introdução 

 

A inundação urbana é tão antiga quanto às cidades ou qualquer aglomeramento 

urbano. As cidades se desenvolveram naturalmente as margens dos rios ou no litoral, 

pois tem-se clareza que geomorfologicamente as áreas próximas aos rios são geralmente 

planas e portanto propícias para os assentamentos humanos. O desenvolvimento 

histórico caracterizado pela cartografia em especial para representação das formas de 

relevo demonstra áreas livres explica antigos condicionamentos urbanos. É notório que 

os primeiros povos nômades tornaram-se sedentários a partir do momento em que 

dominaram as técnicas de cultivo e da agricultura. Portanto passaram de indivíduos 

coletores de seus alimentos para cultivadores com o domínio da agricultura. Para que 

essa mudança fosse possível a água é fator fundamental. A água é elemento básico para 

a sobrevivência humana.  

Desde as civilizações mais antigas como a mesopotâmia 3.000 A.C. o homem se 

estabelece as margens de rios. As outras civilizações da antiguidade também se 



estabeleceram a um grande rio, sejam os egípcios com o Rio Nilo ou os chineses com o 

Rio Amarelo. O rio representava a garantia da água para consumo de humanos e 

animais, era importante para higienização de utensílios e de pessoas bem como garantia 

nas épocas de secas à irrigação de plantações, e ainda eram usados como meio de 

navegação devido à grande dificuldade presente para o deslocamento no passado. 

As inundações conforme TUCCI 2005 ocorrem quando as águas dos rios, 

riachos, galerias pluviais saem do leito de escoamento devido a falta de capacidade de 

transporte de um destes sistemas e ocupa áreas onde a população utiliza para moradia, 

transporte (ruas, rodovias e passeios), recreação, comércio, industria, entre outros. As 

inundações podem ocorrer devido ao comportamento natural dos rios ou ampliados pela 

alteração antrópica no processo de urbanização que impermeabiliza as superfícies e a 

canalização dos rios.  

A atividade antrópica provoca alterações e impactos significativos no ambiente, 

por isto existe a crescente necessidade de se apresentar soluções e estratégias que 

minimizem e revertam os efeitos da degradação ambiental e do esgotamento dos 

recursos naturais. 

Segundo TUCCI 2005, a inundação das áreas urbanas é resultado das condições 

físicas da bacia hidrografica e do processo climático, que possui uma grande 

aleatoriedade no tempo, de difícil previsão com grande antecedência. As inundações são 

inevitáveis para quem ocupa a margem dos rios. No entanto, é possível determinar seu 

risco e minimizar os impactos dos mesmos, reduzindo a vulnerabilidade a estes eventos.  

As cidades brasileiras abrigavam, há menos de um século, 10% da população 

nacional. Atualmente são 82% (Ministério das Cidades 2010). Essa expansão das 

cidades foram acompanhadas de mudanças demográficas e econômicas. A ocupação 

desorganizada e o alargamento do perímetro urbano traçam a nova dinâmica dessas 

cidades. Com a falta de planejamento adequado os riscos urbanos devido à ocupação 

irregular e ao mal uso de espaço, tornam-se iminentes. 

O problema das inundações em áreas urbanas existe em muitas cidades 

brasileiras e suas causas são tão variadas como assoreamento do leito dos rios, 

impermeabilização das áreas de infiltração na bacia de drenagem ou fatores climáticos.  

Para que ocorra o controle adequado desse evento, em primeiro lugar acredita-se 

que a regulamentação do solo é o primeiro passo a ser dado, limitando a ocupação de 

áreas inundáveis a usos que não impeçam o armazenamento natural da água pelo solo. 

Esse zoneamento pode ser utilizado para promover usos produtivos e menos sujeitos a 



danos, permitindo a manutenção de áreas de uso social, como áreas livres no centro das 

cidades, reflorestamento, e certos tipos de uso recreacional.  

Para essa regulamentação a administração pública representada pelo gestor 

público como o órgão de planejamento urbano necessita estar atenta ao processo de 

crescimento e ocupação do seu espaço físico, para que solucione de forma eficiente 

situações com essas características e que portanto minimizem o problema da falta de 

permeabilidade do solo, áreas verdes, etc. 

O Cadastro Técnico Municipal (CTM) constitui-se no registro ordenado dos 

elementos físicos, jurídicos e econômicos das propriedades sendo o instrumento de 

controle da Prefeitura para reodernamento territorial. O conceito do cadastro urbano é 

inovador para as prefeituras no auxilio do processo de planejamento e gestão urbana. E 

auxilia na necessidade urgente de mapear, bem como quantificar e qualificar áreas 

suscetíveis a inundação cuja ação direta envolve o espaço urbano.  

Outro ponto importante abordado na perspectiva do CTM em seu viés 

econômico consiste na comparação do valor venal dos imóveis entre áreas de diferente 

status social. Ou seja, com o mapeamento pode-se identificar as áreas que possuem 

maior valor de depreciação em relação as parcelas atingidas por inundações. 

Para a elaboração de mapas de inundações além da base cartográfica da área de estudo é 

fundamental o modelo digital do terreno. Com os avanços tecnológicos referente a 

representação espacial, hoje o método mais eficiente de aquisição de dados altimétricos 

ocorre por meio d ouso da tecnologia dos dados Laser Scanner (LIDAR). 

A Tecnologia LIDAR (Light Detection and Ranging) fornece de forma rápida e 

precisa, informação 3D de zonas urbanas. Estas informações, juntamente com a 

informação obtida a partir de imagens aéreas de alta resolução, permitem obter modelos 

3D urbanos imprescindíveis em várias aplicações, especialmente na simulação de áreas 

inundáveis. Embora os dados obtidos pela varredura a laser sejam o resultado da 

reflexão do pulso pelas diferentes superfícies vistas como: telhados, árvores, entre 

outros é possível através do método de filtragem, derivar um modelo digital do terreno. 

Para FOWLER 2000 a Tecnologia LIDAR é adequada para o mapeamento de 

inundação. O grande número de pontos gerados com precisão oferece uma riqueza de 

dados para modelagem da planície de inundação. Em muitas áreas planas, a diferença 

do nível das águas por poucos centímetros pode inundar milhares de quilômetros 

quadrados. Fowler pode concluir que Tecnologia LIDAR usada corretamente, é uma 



ferramenta ideal para o mapeamento de risco de inundação e também o método menos 

caro de cobrir uma grande área com dados detalhados em 3d. 

A Federal Emergency Management Agency – FEMA (Agência Federal de 

Gerenciamento de Emergência) utiliza o perfilamento a LASER para modelar e derivar 

uma série de produtos de apoio para o gerenciamento de inundações. Sendo possível 

identificar áreas de risco em potencial e planejar com antecedência qualquer movimento 

de remoção de aglomerados urbanos ou de alertas para Defesa Civil. Além de permitir o 

direcionamento de obras civis para contenção de pontos de alagamento, limpeza de 

córregos e rios, posicionamento de tubulações de escoamento de águas pluviais, etc. 

O Engenheiro em SIG Mukesh Vyas afirma que a Tecnologia LiDAR se tornou 

uma ferramenta muito eficiente e ainda tem muito potencial de desenvolvimento. O 

Escaneamento a laser é hoje utilizado em uma ampla gama de aplicações e é 

complementar a outras técnicas em algumas aplicações. Para VYAS 2010 um modelo 

de elevação de confiança tem que ter uma alta densidade de pontos de medição para 

fornecer uma base sólida para as mais diversas aplicações. Os dados Lidar, se filtrados 

com acurácia podem gerar resultados mais precisos que qualquer outra técnica. 

 

Considerando os fatos acima a pesquisa visa gerar dentro do SIG (Sistema de 

Informação Geográfica) material cartográfico capaz de subsidiar análises espaciais com 

vistas a simulações de inundações na cidade de Joinville – SC. Pontuando 

espacialmente as parcelas mais suscetíveis a inundações, baseado no conceito do CTM.  

 

2.Área de estudo 

 

O município de Joinville está localizado na região Sul do Brasil, no estado de 

Santa Catarina com extensão de 1.135,05 km². De acordo com o levantamento de dados 

do IPPUJ (Instituto de Pesquisa e Planejamento para o Desenvolvimento Sustentável de 

Joinville) em 2009 a população estimada é de 496.051 habitantes, por seu 

desenvolvimento industrial e econômico a cidade é considerada pólo da microrregião 

nordeste do Estado de Santa Catarina. Joinville é responsável por 20% das exportações 

do estado, e se caracteriza no terceiro pólo industrial da região Sul, com volume de 

receitas geradas aos cofres públicos inferior apenas às capitais Porto Alegre (RS) e 

Curititba (PR). Sendo assim, Joinville se configura entre as quinze maiores cidades 

arrecadadoras de tributos e taxas municipais, estaduais e federais, (IPPUJ, 2009).  



Apesar do conhecimento dos problemas ambientais e estruturais do município, o 

município não teve seu crescimento ordenado por um planejamento territorial efetivo. 

Devido a essa ausência o espaço urbano de Joinville sofreu com a explosão demográfica 

dos últimos 30 anos. (Figura 1). Em Joinville, as inundações vêm sendo registradas 

desde a sua fundação, isto é, 9 de março de 1851 (IPPUJ 2009). 

 

 
Figura 1 – Estimativas IPPUJ 2009, com base no Censo IBGE 2000, Secretaria Municipal de 

Saúde/Cadastramento e acompanhamento de Usuários/SUS 2009. 

 

 

De acordo com Oliveira, 2007 a ausência de um Plano Diretor durante o 

processo de expansão das cidades reflete na ocupação indevida do território. Este fato 

acaba resultando na ocupação de áreas que deveriam ser protegidas devido à sua 

importância ecológica bem como a sua suscetibilidade ambiental, o que as classifica 

como áreas de risco.  

A Bacia do Rio Cachoeira (Figura 2), foco da pesquisa, esta totalmente inserida 

na região urbana de Joinville. Drena uma área de 83,12 Km, que representa, 7,3% do 

município. A bacia ocupa uma região relativamente plana. As nascentes encontram-se a 

uma altitude de 40 metros, no entanto, a maior parte de seu curso, o canal principal, 

situa-se entre 5 e 15 metros de altitude. O processo de ocupação da cidade se deu ao 

longo do rio Cachoeira e seus afluentes, e hoje comporta 49% da população do 

município (242.575 hab.). As baixas altitudes junto à foz, associadas ao efeito das marés 

astronômicas e metrológicas, e das precipitações, bem como o crescimento desordenado 

causam e intensificam freqüentes problemas de inundações na região. De acordo com 

SILVEIRA 2008 apud HESSE-WARTEG os fatores informados acima ocorrem 

simultaneamente em uma média de 3 ou 4 anos, fazendo com que a cidade fique 

inundada tanto com a cheia do rio quanto pelo nível das marés. 

 



            
Figura 2 – Localização da Bacia do Rio Cachoeira. 

Fonte: Elaborado pelo o autor. 

 

As inundações sempre estiveram presentes na cidade Joinville, ela faz parte de 

sua história e mesmo após 100 anos o problema das inundações ainda é presente nas 

margens do Rio Cachoeira nos períodos de chuva e maré alta, quando o aumento do 

volume da água no rio Cachoeira se soma aos bueiros e galerias entupidas. Assim, de 

acordo com Silveira et all (2009) em períodos de sizígia, segundo a história oral, o 

remanso provocado pelo ingresso da maré na bacia hidrográfica do rio Cachoeira chega 

a atingir mais da metade da extensão total do rio Cachoeira, que corresponde a 14 km 

desde ás suas nascentes até a foz na Lagoa de Saguaçú. 

 

 

 



3. Inundações Urbanas 

 

O planejamento da ocupação do espaço urbano no Brasil não tem considerado 

aspectos fundamentais que trazem grandes transtornos e custos para a sociedade e para 

o ambiente. Os impactos produzidos por uma ocupação desordenada favorecem a 

eventos de inundação, isto porque ao ocupar uma área sem prévio planejamento, a 

cobertura vegetal não é respeitada e fatalmente ocorre a impermebialização Este 

processo infelizmente não está sendo contido, mas está sendo ampliado à medida que os 

limites urbanos aumentam ou a densificação urbana no processo construtivo se 

intensifica. A gravidade desse processo ocorre principalmente nas médias e grandes 

cidades brasileiras. 

O potencial impacto de aplicação severas de regras de planejamento das cidades 

é fundamental para a minimização desses problemas. No entanto, conforme TUCCI, 

1993 observa-se hoje que nenhuma cidade brasileira possui um Plano Diretor de 

Drenagem Urbana. As ações públicas atuais estão indevidamente voltadas para medidas 

estruturais como a canalização, no entanto esse tipo de obra somente transfere a 

enchente para jusante. O prejuízo público é dobrado, já que além de não resolver o 

problema os recursos são gastos de forma equivocada.  

No processo de crescimento urbano de Joinville ocorreram ocupações 

desordenadas como pode-se observar na figura 3. A imagem de satélite retrata a 

evolução da ocupação do município desde o fim da década de 30. Ainda nas imagens 

não é observado padrão do crescimento, e sim uma explosão do crescimento urbano 

entre as décadas de 70 e 90. Como retratado pelas imagens, houve a ocupação da 

planície costeira e margens dos rios agravando ainda mais os problemas relativos à 

impermeabilização do solo e desmatamento da mata ciliar fatores que favorecem as 

inundações. 

 



 

Figura 3 - Evolução urbana de Joinville – IPPUJ 2009. 

 

De acordo com o apresentado, promover medidas de controle as inundações está 

na ordem do dia, pois sabe-se que, o atendimento a enchente somente é realizado depois 

de sua ocorrência. As medidas de controle de inundações podem ser classificadas em 

estruturais e em não-estruturais. As estruturais são através de obras hidráulicas, como 

barragens, diques e canalização. A tendência de controle das cheias urbanas devido à 

urbanização é que ele seja realizado, na maioria das vezes, através da canalização dos 

trechos críticos. Esse tipo de solução segue a visão particular de um trecho da bacia, 

sem que as conseqüências sejam previstas para o restante da mesma ou dentro de 

diferentes horizontes de ocupação urbana. A canalização dos pontos críticos acaba 

apenas transferindo a inundação de um lugar para outro na bacia.  

As não-estruturais são preventivas apresentam-se através do zoneamento de 

áreas de inundação. O zoneamento deve ser incorporado pelo Plano Diretor Urbano da 

cidade. Para as áreas já ocupadas, o zoneamento pode estabelecer um programa de 

transferência da população ou convivência com os eventos mais freqüentes. 

 



4. Materiais e Métodos 

 

Os métodos utilizados neste projeto foram aplicados no município de Joinville – 

SC. A escolha da área de estudo deu-se principalmente por dois grandes motivos. 

Primeiro por ser um município em que a temática de inundação está presente, uma vez 

que Joinville por ser o pólo industrial do estado de Santa Catarina, teve seu processo de 

urbanização sdesordenada, o que propiciou a ocupação humana em áreas de riscos a 

inundação. O segundo motivo, é que o município de Joinville teve recobrimento de seu 

território inteiro pelo Laser Scanner, que dentro dos objetivos desta pesquisa prima por 

gerar um modelo digital do terreno através dos dados LIDAR (Laser Scanner). 

Para sistematizar a aplicação dos métodos no desenvolvimento desta pesquisa 

foi gerado um fluxograma (Figura 4) que apresenta as etapas propostas.. 

Todo o trabalho foi desenvolvido nas dependências do GeoLab – Laboratório de 

Geoprocessamento da UDESC por apresentar infra-estrutura suficiente para a execução  

da pesquisa. Os softwares utilizados foram da plataforma ESRI com o ArcGIS 10 e suas 

extensões (ArCHydroTools, Spatial Analyst, 3D Analyst).  

 



 

 

Figura 4 - Fluxograma dos métodos aplicados na pesquisa. 

 

A seqüência das etapas do método aplicado estão indicadas em cada bloco do 

fluxograma representado pela figura 4. A primeira etapa compreendeu a aquisição de 

dados iniciais para geração dos primeiros subprodutos da pesquisa. Os dados 

provenientes do Laser Scanner (Figura 5) foram imprescindíveis para geração na 

segunda etapa do Modelo Digital do Terreno – MDT (Figura 6). A geração do MDT 

deu-se por meio do software de SIG ArcGIS. Após gerado o MDT adicionou-se no 

sistema o mosaico das aerofotografias do ano de 2007 (3 Etapa) cedidas pela Prefeitura 

de Joinville. Com as duas informações foi possível através do ArcSCENE (Software da 

plataforma ArcGIS) constituir modelo em 3D da bacia hidrográfica do Rio Cachoeira 

representada pela etapa de número quatro. (Figura 7) 

 



 

Figura 5 – Dados LIDAR – Nuvem de Pontos 

 

                
Figura 6 – Modelo Digital do Terreno. 

 

 



 

 

 

Figura 7 – Modelo 3D da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira. 

 

A partir do primeiro subproduto gerado, o MDT, realizou-se a quinta etapa do método 

proposto onde as informações do modelo serviram de dados de entrada para obtenção 

das linhas de direção do fluxo que determinam o fluxo da drenagem sobre o terreno e das 

linhas de acumulação do fluxo da água onde são definidas as linhas da rede de drenagem 

no formato raster.  Esses subprodutos foram gerados através das ferramentas de análises 

hidrológicas AcrHydroTools - extensão do ArcGis, (Figuras 8 e 9). Com os subprodutos 

gerados nesta etapa mais o modelo 3D da bacia hidrográfica foi possível preparar o 

sistema para a elaboração dos mapas de inundação.  

 

           

 

 
Figura 8 – Linhas de direção de Fluxo de água. 



 
Figura 9 – Linhas de acumulo de Fluxo de água. 

 

Com o sistema preparado para a geração dos mapa de inundação e somado ao 

Layer do cadastro urbano (Etapa 7) fornecido pela Prefeitura de Joinville foi possível 

identificar as parcelas suscetíveis a inundações (Etapa 8) de acordo com as cotas de 

simulação de inundação  (Figura 10). Uma vez mapeadas, gerou-se como resultado uma 

cartografia cadastral urbana orientada por critérios de apoio à tomada de decisão que 

subsidia a definição, e classificação das áreas sujeitas à inundação.  Por meio deste 

mapa temático, que descreve e caracteriza as potenciais parcelas sujeitas a inundação 

permitiu-se o efetivo controle e visualização da real ocupação e uso do solo facilitando 

o ordenamento e o planejamento urbanístico a médio e longo prazo por parte dos 

gestores municipais.  

 

 
Figura 10 – Mapa de suscetibilidade a inundação na cota de 8 metros. 

 

 

 



6.Resultados 

 

As margens do Rio Cachoeira apresentam altitudes não superiores a 2 metros em 

relação ao nível do mar como visto anteriormente nesse trabalho. Com a simulação das 

cotas de inundação percebe-se uma relevante mudança na área atingida após a cota de 6 

metros. O conhecimento das cotas de inundação, além de auxiliar na ação de 

planejamento no que diz respeito à definição dos riscos de ocupação para as faixas e a 

tipologia adequada das construções, também contribui para a atuação dos órgãos de 

Defesa Civil nos momentos de ocorrência destes eventos (SCHULT & PINHEIRO, 

2003). 

Em estudos realizados para a construção do PDDU (Plano Diretor de Drenagem 

Urbana) de Joinville foram apresentados dados referentes à população atingida pelas 

inundações na bacia do Rio Cachoeira (Figura 11). 

 

 
Figura 11 – Quadro da população atingida por inundações das regionais pertencentes a bacia do Rio 

Cachoeira – PDDU Joinville 2010 

 

No quadro observa-se que atualmente cerca de 57 mil pessoas são atingidas 

pelas inundações somente na bacia do Rio Cachoeira. Isto somente reforça a 

necessidade de estudos voltados à prevenção desse evento.  

Com esse intuito foram geradas diversas simulações (Figura 12) em cotas de 

inundação visível que subsidie a tomada de decisão dos gestores municipais. 

 



    
Figura 12 - Simulação das cotas de inundação. 

 

 

 

 

 

 

 



7.Considerações 

 

 

Além dos fatores naturais que atuam no evento das inundações o homem 

interviu ao longo do crescimento urbano na Bacia do Rio Cachoeira, de forma a 

acentuar os fatores que contribuem para os processos de inundação. A análise temporal 

realizada pelos produtos cartográficos permitiu avaliar a ocupação espacial urbana 

indevida. A avaliação territorial baseada no aparato cartográfico explicitou que a ação 

antrópica planejada equivocadamente; maximizada pela impermeabilização do solo; 

desmatamento; terraplanagens indevidas; construção de novas moradias junto às 

margens dos rios e canalização da rede de drenagem da bacia hidrográfica, acentuaram 

os problemas das inundações. 

A utilização dos dados LIDAR mostrou-se eficiente neste trabalho uma vez que 

forneceu dados altimétricos precisos capazes de gerar modelos do terreno que refletem a 

realidade. Assim, os planejadores e gestores podem e deve fazer uso dessa tecnologia 

para simular a intervenção antrópica pautada nas questões de geologia, geomorfologia, 

declividade entre outras variáveis temáticas, as quais tornam possíveis em ambiente 

computacional/virtual definir regiões propícias à ocupação humana distante do risco a 

inundação. 

Por fim, a afirmativa de Carlos Tucci (2005) de que para se regulamentar o uso 

de áreas inundáveis, estabelecendo um zoneamento adequado, é necessário estabelecer o 

risco de inundação das diferentes cotas das áreas ribeirinhas reflete exatamente com o 

caso de Joinville - SC. Sendo assim a intervenção do poder público deve ser incisiva 

não permitindo a construção de habitações aas áreas de maior risco, porém podem ser 

utilizadas para a recreação, desde que o investimento necessário seja baixo e não se 

danifique, como parques e campos esportivos. Seguindo este mesmo raciocínio é 

coerente que para cotas com menor risco a inundação sejam permitidas construções com 

cuidados especiais, como exemplo pode citar: sistemas naturais (ação da gravidade) ou 

especiais de travamento de retorno de esgoto, e ainda drenos eficientes paralelos ao 

sistema viário. 
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